OV KSČM DOMAŽLICE
Jak dál...?
Bohumír Novotný, ZO KSČM Bělá nad Radbuzou

Rozhodně ne tak, jak jsme postupovali až dosud. A netýká se to pouze naší organizace, ale domnívám
se, že je to věci řídících orgánů strany, včetně ÚV. Poslední dobou jsem měl – mimořádně v důsledku své
nemoci – možnost bližšího styku s lidmi. A ověřil jsem si skutečnost, že až 90 % z nich vůbec nic neví o tom,
že v tomto státě vychází levicový tisk – Haló noviny. A dokonce o tom mnohdy nevědí ani prodejci tisku. Před
několika lety v plzeňském rozhlasu aspoň 2x týdně v přehledu tisku byly Haló noviny citovány, nyní již vůbec
ne! Rozhlas totiž poslouchá většina občanů, je to univerzální médium. Můj pohled na tuto „propagaci“ je
takový, že krajské orgány KSČM jsou zřejmě zcela neschopné toto vyřešit, že jsou v tomto ohledu málo
důrazné při jednání s vedením ČRO. Neboť jak se slučuje veřejnoprávnost rozhlasu s tím, že několikrát týdně
slyšíme, že 10 dkg stojí 12,90 Kč a že Václav Suda dává republice ocel a na druhé straně se mlčí o uskupení
občanů, které představuje 10 % voličů? Máme opravdu velké nedostatky v přímých kontaktech s občany, ale
tkví to též v tom, že máme sice vybudovanou jakž takž organizační strukturu, ale chybí nám to hlavní – živá
slova lidí, která bychom měli posílat naším prostřednictvím spoluobčanům.
Stranický aparát tuto základní funkci strany sice částečně v HaNo zastupuje, ale je tady již zmíněná
cenzura mlčením. A okresní organizace nemají vytvořen systém mladých dopisovatelů, kteří by svými
příspěvky pomohli vytvářet levicový – okresní tisk. Rozhodně by to též něco stálo, ale jak chceme jít kupředu?
Pokud budu moci, budu se o něco podobného zasazovat! A pokud by někteří přispěvatelé měli obavu, že v
důsledku svých kritických názorů mohou být perzekvováni, tyto jejich názory mohou přece být prezentovány
anonymně. Tohle, domnívám se, by se mělo propočítat i finančně a začít takto vytvářet strukturu skutečné
propagace levicových myšlenek je nutné.
Včera (10. 4. 2011) jsem sledoval TV Novu – vysílali tam soutěž SUPER STAR – začínající zpěváky.
Ale nerozuměl jsem jim ani jednu píseň – všichni totiž zpívali anglicky. To je vizitka toho, že se
odnárodňujeme – zde by byl prostor pro kritické působení mladých lidí, kterým přece není jedno, budou-li za
20 let muset poslouchat anglické či americké šlágry anebo naši původní českou pěveckou kulturu! A ke konci
toho mého povídání se ptám – co je s budovou ÚV KSČM v Praze (Politických vězňů 29) – to protahování této
kauzy je neúnosné – a právníků je v ÚV KSČM dost.

